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Postup výroby mýdla

TIP: K přípravě mýdla s uklidòujícími účinky můžeme použít směs květù a aromatických olejù z levandule a mateřídoušky.

Nejprve se oleje musí rozehřát.

Zmýdelnění roztokem 
hydroxidu.

Mýdlo vypadá jako pudink.

   Zmýdelnění

Do nerezového hrnce odvážíme 
potřebná množství rostlinných
olejů a necháme je na mírném 
ohni pozvolna roztát. Roztave-
nou směs ochladíme na 30–35 °C
a vmícháme do ní připravený 
roztok hydroxidu. Ihned poté 
směs začneme míchat pomocí 
ponorného mixéru a pozoruje me 
postupné zakalování a houstnu-
tí. Směs mícháme do té doby, 
než mixér začne zanechávat 
přetrvávající stopy na hladině 
a směs má konzistenci pudinku. 
Nyní nastal čas na přidání 
aro matických látek. Do směsi 
mů žeme přimíchat bylinky a 
aromatické oleje dle našich 
představ (v množství do 2 % 
celkové hmotnosti mýdla).

   Příprava roztoku hydroxidu
Upozornění: Hydroxid sodný je silná žíravina a při 
vniknutí do očí může nenávratně poškodit zrak. Při práci 
s hydroxidem pracujeme pouze pod dozorem dospělé 
osoby za použití gumových rukavic a ochranných brýlí!

Do suchého kelímku od jogurtu si odvážíme potřebné 
množství hydroxidu. Do plastové nebo skleněné nádoby 
odvážíme destilovanou vodu. Do vody po malých částech
 přidáváme za stálého míchání hydroxid do jeho úplné-
ho rozpuštění. Nikdy nepřilévejte vodu k pevnému 
hydroxidu! Roztok hydroxidu se 
při rozpouštění zahřívá 
a může uvolňovat 
dráždivé páry. 
Nádobu proto při 
míchání chladíme 
ve stu dené vodní 
lázni. Roztok och-
lazujeme až na 
teplotu 30–35 °C.

Vlastní mýdlo
Když si přečtete složení mýdla z drogerie, možná vás zarazí, ko-

lik různých podivně znějících látek v sobě má. Díky nim má moder-
ní mýdlová kostka lákavou barvu, dlouhou trvanlivost a intenzivní 

vůni. Samotný postup výroby mýdla je však známý už téměř 4000 let. 
Naši předci si při jeho přípravě vystačili se surovinami ze svého okolí. Stačil 

jim přírodní olej, alkalická sůl získaná třeba z popela a trocha vonného oleje či sušených bylin. 
Pojďme po stopách našich předků a připravme si vlastní mýdlo s vůní podle našich představ!

Příprava mýdla je z chemického hlediska rozklad tuků působením silné zásady.Vzniká směs gly-
ce rolu a hlavně solí mastných kyselin, kterou nazýváme mýdlo. Při jeho přípravě tedy necháme 
reagovat směs olejů s roztokem hydroxidu sodného. Množství surovin jsme v následujícím postupu 
zvolili tak, aby po reakci v mýdle zbylo asi 5 % olejů. Mýdlo pak nebude příliš zásadité a naše 
pokožka bude po umytí příjemně vláčná.
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TIP: 
Pomocí vykrajovátek na cukroví můžeme připravit mýdla rùzných tva rù a velikostí. 

Zelí, které smrdí, ale chutná

450 g koko-
sového oleje, 

350 g  olivového 
oleje, 200 g palmového oleje, 

380 g (ml) destilované vody, 
150 g hydroxidu sodného, aro-

matické oleje a bylinky, 
gumové rukavice, ochranné 
brýle, kelímek od jogurtu, 

plastová nebo skleněná nádoba 
na roztok hydroxidu, nerezový 

hrnec na rozpouštění olejů, 
digitální váha, teploměr, 
ponorný mixér, forma na 

biskupský chlebíček, pečicí 
papír, pomůcky 

na míchání

Suroviny a 
pomůcky

Připravil: Petr Holzhauser, Jan Havlík

s vůní jara

Nalijeme 
do formy a 
uhladíme.

Mýdlo několik týdnů zraje.

Pomerančové a levandulové mýdlo 
jako vlastnoručně vyrobený dárek.

   Lití do formy a zrání

Pokud forma není pokryta nepřilnavým povrchem, vyložíme ji 
pečicím papírem. Po mírném promíchání nalijeme mýdlo do formy 
a zabalíme ji do několika vrstev deky, abychom udrželi teplo stále 
ještě vznikající chemickou reakcí. Během následujících 24 hodin 
mýdlo ztuhne a získá mírně gelovitou strukturu. Pak mýdlo vyklo-
píme z formy, nakrájíme a necháme na dobře větraném místě 
3–4 týdny odpočívat. Během této doby dozraje a jeho původně 
vysoké pH poklesne na 7–9. Takto připravené mýdlo už můžeme 
bez obav začít používat anebo ho pěkně zabalené někomu 
věnovat jako 
originální 
dárek.
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